Preliminär PM
O-Ringen PreO etapp 4
Byttorp torsdag 23 juli
Arena och vägvisning

Parkering

Arena Byttorps idrottsplats
Avstånd mellan O-Ringenstaden och arenan ca 4 km.
Vägvisning från väg RV 180 mot Alingsås i korsningen: AlingsåsvägenFjällgatan.
Parkering är i anslutning till arenan.

Start och tidkontroll

Första ordinarie start är kl 10.00.
Från Arena till start samtliga klasser:100 meter.
Tidkontrollkartan samtliga klasser: skala 1:2500 , ekv 5 m.
Elit har tidkontroll före start. Köstart enligt lista.
Från Arena till tidskontroll: 240 m.
Pre-A, Pre-B och Pre-C har tidstart enligt startlista med tidkontroll efter
mål.

Banlängd / Maxtid

Elit
2400 m / 132 minuter
Pre-A
2400 m / 144 minuter
Pre-B
2400 m / 128 minuter
Pre-C
2300 m / 134 minuter
Gäller alla klasser: Tillkommer transportsträcka med tidstopp: 640 meter.
Glöm inte målstämpla vid uppehållet och startstämpla för omstart.
Rolf Hermansson, Horreds SK, Ivan Andersson OK Räven, Evald
Stensson OK Räven
Bernt Gustavsson, OK Flundrehof
Målstämpling med SI-bricka. Målpersonalen kollar stämplingarna och
noterar eventuell missad stämpling.
Från mål till arenan: 740 meter.
Tävlande lämnar startkort till sekretariatet där även SI-brickan avläses.

Banläggare
Bankontrollant
Mål
Stämpelkort samt SIbricka
Karta

Terräng/banor

Byttorp Grundmaterial: Tidigare karta ” Rya Åsar” . PreOrevidering:
Carl-Henry Andersson 2015
Skala 1: 5 000
Ekvidistans 5 meter
X på kontollbeskrivningen = brygga (gäller endast Pre-C)
Banan är uppdelad i två delar.
Den ena delen i stads- och parkmiljö med mestadels god sikt, på mestadels
asfalterad gång- och cykelbana.
Den andra med främst lövskog med inslag av barrskog har delvis nedsatt
sikt pga riklig vegetation, på hårdpackad grusstig med ingen eller
obetydlig kupering.	
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OBS! Glöm inte att läsa den generella PM som gäller för alla etapper.

